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9. února 2023 

 

Zápis ze schůze výkonného výboru č. 8 
 

Dne: 9.2.2023 
Místo: internetová schůzka Google Meet 
Přítomni: Kaulfus Zdeněk, Zetek Jaroslav, Prokeš Václav, Robovský Milan, Dašek Jiří, 

Koutecký Jiří, Vytlačil Tomáš 
Nepřítomen: Vopat Marek 
Program schůze 

1. Rozpočet 2022, kontrolní komise, předpokládané příjmy pro rok 2023 
2. Krajské kvalifikační soutěže 2023 
3. Podpora soutěží pořádaných na území ÚK pro rok 2023 
4. Podpora závodníků ÚK v roce 2023 
5. Podpora soustředění pro rok 2023 
6. Zařazení dětí do výběrů KVŽ a SpS 
7. Různé 

 

Ad 1) 

Rozpočet za rok 2022: 
Výdaje: 397.323,-Kč 
Příjmy: 224.357,-Kč 
Výsledek: -172.966,-Kč 
Konečný zůstatek peněz: 510.630,05 Kč. 

 
Jednotlivé výše podpor pro vyhlášené programy za rok 2022: 

Podpora závodníků na ČP, MČR, PČR: 73.600,-Kč 
Podpora letních soustředění: 89.100,-Kč 
Podpora pořádání turnajů v rámci ÚK: 155.839,-Kč* 
Odměna rozhodčích za vážení na ČP: 1.800,-Kč 

* včetně 3 bodovaných soutěží +20.000,-Kč podpora z roku 2021 

Předpokládané příjmy pro rok 2023:  
Dotace na činnost KSJu: 191.100,-Kč 
Alokované peníze ČSJu: 152.000,-Kč 
Celkem: 382.200,-Kč 
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Kontrolní komise obdržela ke kontrole kompletní účetnictví a vyhotoví zprávu kontrolní 
komise. 

 
Výbor bere zprávu o financích na vědomí. 
 

Ad 2) 
 
Dle nového rozpisu mistrovských a dlouhodobých soutěží pro rok 2023, jsou dvě uzavřené 
soutěže: 
U14 – Přebor ČR 
U16 – Mistrovství ČR 
Další soutěže MČR kategorií U18, U21, seniorů jsou otevřené. 
Kategorie U12 nemá Přebor ČR. 
Pro kategorii U16 jsou nominační kritéria stanovena Ranking listem vytvořeným z výsledků na 
ČP. 
Pro kategorii U14 jsou pak rozhodující krajské bodované soutěže pořádané jednotlivými KSJu. 
Počet postupujících je dán v tabulce níže: 

 
Pro KSJu ÚK, kategorii U14 jsou bodované soutěže stanoveny: 

11.3.2023 – Litoměřice 

21.5.2023 – Kadaň 

16.9.2023 – Chomutov 
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Všechny soutěže budou bodovány stejně. Bodované soutěže budou UZAVŘENY pro 
závodníky z ÚK. Ze soutěží bude vyhotoven a zveřejněn ranking list, vyhotoví předseda STK 
KSJu ÚK Ing. Dašek Jiří. 

Na PČR, viz tabulka výše, postupuje vždy pouze 1 z ranking listu. KSJu ÚK pak dostal 
přiděleno 13 divokých karet na chlapce a 13 na dívky. Divoké karty nemají určeno, do jaké 
váhy mají být použity. O rozdělení divokých karet rozhodne VV KSJu ÚK na základě návrhu 
trenéra KVŽ Václava Prokeše. 

Bodované soutěže budou podpořeny ze strany KSJu ÚK částkou 20.000,-Kč / soutěž. 
Podmínkou pro přidělení podpory je max. výše startovného 300,-Kč / závodník. 

Návrh: Odsouhlasit podmínky pro nominaci na PČR ve výše uvedených podmínkách 

Hlasování: 7-0-0 – návrh přijat 

Bod o startovném přijat mailovým hlasováním dne 10.2.2023: 7-0-0 

 

Ad 3) 

Podpora pro pořádání turnajů pro rok 2023 je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Návrh: Přijmout směrnici o podpoře turnajů v předloženém znění. 

Hlasování: 7-0-0 – návrh přijat 

 

Ad4) 

Podpora závodníků KSJu ÚK pro rok 2023 je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Návrh: Přijmout směrnici o podpoře závodníků. 

Hlasování: 7-0-0 – návrh přijat 

 

Ad 5) 

Podpora pořádání letní soustředění kluby ÚK pro rok 2023 je uvedena v příloze č. 3 tohoto 
zápisu. 

Návrh: Přijmout směrnici o podpoře letních soustředění.. 

Hlasování: 7-0-0 – návrh přijat 
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Ad 6) 

K bodu č. 6 vystoupil trenér KVŽ Václav Prokeš. Chtěl by znovu upravit a nastavit podporu 
dětí a zařazování dětí do výběrů KVŽ KSJu ÚK. V Prokeš do příští schůze výboru zpracuje 
materiál týkající se této problematiky a předloží ho ke schválení VV KSJu ÚK. 

Výbor bere bod na vědomí. 
Úkol: zpracovat metodiku pro výběr, zařazování a podmínky fungování výběru KVŽ 
Pro: Václav Prokeš – trenér KVŽ ÚK 
Termín: příští jednání výboru KSJu ÚK 
 

Ad 7) 
Bod různé: 
 

1. Předseda TMK KSJu ÚK Václav Prokeš seznámil výbor s termíny konání školení 
trenérů III. třídy. Školení se bude konat v případě dostatečného zájmu. 

a. 1. kolo – 29.4.-30.4.2023 hotel Panorama v Teplicích 
b. 2. kolo – 19.5.2023 (pouze 1 den) hotel panorama v Teplicích. 
 

2. Předseda KSJu upozornil, že faktury, které dorazí na KSJu k proplacení a nebudou 
řádně schváleny od KSJu (různé kempy, turnaje apod.) nebudou proplaceny, 
proplacení padne na organizátora akce. V souvislosti s tímto bodem požádal předseda o 
souhlas s proplacením faktury za VT Teplice v termínu 9.-14.12.2022 za 4 závodníky 
v hodnotě 8.000,-Kč 
Návrh: odsouhlasit dodatečné proplacení faktury 
Hlasování: 7-0-0 
 

3. Předseda Komise rozhodčích Milan Robovský sdělil, že chystá školení rozhodčích, 
termín teoretické části bude upřesněn, praktická část se bude konat na Memoriálu V. 
Šefla v Děčíně. Školení se bude konat dle případného zájmu. 
 

4. Předseda STK KSJu ÚK Jiří Dašek vznesl požadavek na výrobu krajských diplomů 
v počtu 2.000 ks. 
Návrh: Předseda STK připraví podklady pro tisk a výrobu diplomů, KSJu ÚK nechá 
diplomy vyrobit. 
Hlasování: 7-0-0 

Zapsal:       
Zdeněk Kaulfus     
Předseda KSJu Ústeckého kraje   

 
Ověřil:       
Jaroslav Zetek      
Místopředseda KSJu Ústeckého kraje  



Přílohy 

______________________________________________________________________________________ 
Krajský svaz juda Ústeckého kraje 
Kekulova 34A 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 22746404 
https://ksju-uk.cz  Stránka 5 z 7 

Příloha č. 1 - Pravidla pro poskytování podpory pro pořadatele turnajů 
 

Pravidla pro poskytování podpory 
pro pořadatele turnajů v Ústeckém 

kraji v roce 2023  
 
1. Pravidla pro přidělení podpory turnajů KSJu ÚK 
    

1.1. Soutěž musí být schválena řádně v termínu a být uvedena v krajském kalendáři.  
1.2. Soutěž je pořádána pouze pro dvě věkové kategorie na jeden soutěžní den. Věkovými 

kategoriemi se rozumí U10, U12, U16, U18. Věkové kategorie lze libovolně kombinovat (např. 
U10, U18 atp.).  

1.3. Soutěž musí být otevřena všem klubům Ústeckého kraje.  

1.4. Musí být splněny požadavky stanovené Pravidly juda a Soutěžním řádem, zejména zápasová 
plocha o minimálních rozměrech 5 m x 5 m. Bezpečnostní plocha musí být široká nejméně 2 m. 
Mezi dvěma zápasovými plochami musí být bezpečnostní plocha nejméně 2 m. Pro kategorii 
mláďat lze použít zápasovou plochu 4 m x 4 m. 

1.5. V případě kombinace věkové kategorie U10 a ostatních věkových kategorií, musí pro ostatní 
věkové kategorie být zápasová plocha dle bodu 1.4. 

1.6. Soutěž musí proběhnout alespoň na 3 zápasištích.  
1.7. Výše podpory je 10.000,- Kč za soutěž, nejvýše 2 x za pololetí. Pořádající klub může získat 

podporu nejvýše 40.000,- Kč za kalendářní rok. 
  

2. Pravidla podpory pro ostatní turnaje  
   

2.1. VV KSJu Ústeckého kraje může udělit, na základě žádosti, výjimku pro turnaje, které nesplňují 
výše uvedené podmínky. 

 
Žádost o podporu musí být podána písemně nebo emailem s přiloženým rozpisem soutěže na adresu STK a 
předsedy KSJu (stk@ksju-uk.cz, predseda@ksju-uk.cz).  
Termín pro podání žádosti je do 30 dnů od ukončení soutěže. 
Na podporu nemají nárok kluby, které mají nesplacené závazky vůči KSJu ÚK. 
 

Fakturační údaje:  Krajský svaz juda Ústeckého kraje, pobočný spolek Českého svazu juda  

         Kekulova 972/34a, 40001 Ústí nad Labem - Klíše  
                  IČO: 22746404  

                  Číslo účtu: 2002159495/2010 

Předmět fakturace:  Fakturujeme Vám za uspořádání turnaje.  

  

Schváleno VV KSJu Ústeckého kraje dne 9. února 2023  
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Příloha č. 2 - Pravidla pro poskytování podpory pro závodníky 
 

Pravidla pro podporu  
závodníků KSJu ÚK  

v roce 2023 
 

1. Směrnice se týká závodníků věkových kategorií U14, U16, U18, U21, U23. 
2. Podporované soutěže: 

a. MČR dorostu 2023, 
b. MČR juniorů 2023, 
c. ČP Ostrava 2023 (U14, U16, U18, U23), 
d. ČP Nový Bydžov 2023 (U16, U18), 
e. ČP Jablonec nad Nisou 2023 (U14, U16, U18, U23) 
f. ČP Brno 2023 (U14, U16, U18), 
g. PČR U14 – starší žactvo, 
h. MČR U16 – mladší dorost 

3. Výše podpory je rovna výši zaplaceného startovného na soutěži. 
4. Podmínkou pro uplatnění nároku je start závodníka na turnaji. V případě nestartování, 

nárok na podporu i přes zaplacené startovné nevzniká. 
5. Termín pro uplatnění podpory na turnaje v 1 ½ je do 30.7.2023. 
6. Termín pro uplatnění podpory na turnaje ve 2 ½ je do 5.12.2023. 
7. Na později uplatňované nároky, nebude brán zřetel. 
8. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 
9. O poskytnutí podpory není nutné žádat, stačí vystavit fakturu. 
10. Povinnou přílohou faktury je seznam, jehož obsahem je název turnaje a jména 

závodníků, kteří na turnaji startovali. 
 
Na podporu nemají nárok kluby, které mají nesplacené závazky vůči KSJu ÚK. 
 
Fakturační údaje: Krajský svaz juda Ústeckého kraje, pobočný spolek Českého svazu juda 
                                 Kekulova 972/34a, 40001 Ústí nad Labem - Klíše 
                                 IČO: 22746404 
                                 Číslo účtu: 2002159495/2010 
Předmět fakturace: Fakturujeme Vám za účast našich závodníků na označení turnaje, počet 
závodníků. 
 
Schváleno VV KSJu Ústeckého kraje dne 9. února 2023  
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Příloha č. 3 - Pravidla pro poskytování podpory pro letní soustředění 

Pravidla pro poskytování podpory pro kluby z 
Ústeckého kraje pořádající letní soustředění v 

roce 2023 
 

1. Pravidla pro podporu letních soustředění. 
1.1. Soustředění se musí uskutečnit v období od 1. června do 30. září 2023. 
1.2. Účastníci, na které je podpora vyplácena, musí být členy klubu z 

Ústeckého kraje registrovaného u ČSJu. Účastníci musí mít uhrazené 
členské příspěvky ČSJu 2023. 

1.3. Věkové kategorie účastníků jsou bez omezení. 
1.4. Minimální délka soustředění je 5 dní. 
1.5. Výše podpory je 300,- Kč za každého účastníka (včetně trenérů),  
1.6. Maximální výše podpory pro jeden klub je 15.000,- Kč. 
1.7. Každý klub může žádat pouze 1 x za kalendářní rok. 
1.8. Žádost o podporu musí být podána písemně nebo emailem s přiloženou 

pozvánkou na soustředění a prezenční listinou na adresu předsedy KSJu: 
predseda@ksju-uk.cz do 15. října 2023. 

1.9. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. 
1.10. Po schválení žádosti klub vyfakturuje níže uvedeným způsobem do 15 

kalendářních dnů od schválení žádosti. 
1.11. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

 
Na podporu nemají nárok kluby, které mají nesplacené závazky vůči KSJu ÚK. 
 
Fakturační údaje:  
Krajský svaz juda Ústeckého kraje,  
pobočný spolek Českého svazu juda  
Kekulova 972/34a,  
40001 Ústí nad Labem - Klíše  
IČO: 22746404  
Číslo účtu: 2002159495/2010  
 
Předmět fakturace: Fakturujeme Vám za uspořádání letního soustředění v roce 
2023. 
 
 
 
Schváleno VV KSJu Ústeckého kraje dne 9. února 2023  
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